
6. A a 6. B 

 OV – DOKONČENÍ ZÁPISU A DALŠÍ ZADÁNÍ 

1) od posledního zápisu (obecní zřízení) si vynechte řádek a dopište:  

- zákon rozlišuje:  

 obce (do 3 000 obyvatel) => mají obecní úřad + v čele je starosta 

 městyse (něco mezi obcí a městem, cca 5 000 obyvatel) => obecní úřad + starosta 

 města (od 8–9 000 obyvatel) => městský úřad + starosta 

 statutární města (cca 100 000 obyvatel) => magistrát + v čele není starosta, ale primátor 

- statutárními městy jsou např: Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Opava, Zlín, … 

_______________________________________________________________________________________ 

2) nové téma – učebnice str. 60 (pročíst)  

- do sešitu nový velký nadpis 

ŽIVOT V REGIONECH 

Region 

- území vymezené na základě společných znaků 

- oblast kulturně vymezená 

- pro různé regiony jsou charakteristické lidové (tradiční) oděvy – odrážela se v nich bohatost kraje, sociální 

postavení jedince) 

- dále jsou charakteristické i různé typy obydlí 

Úkol č. 1: 

Prohlédni si učebnici na str. 60. Do sešitu si vypiš několik regionů. Jak se liší jednotlivé stavby a lidové 

kroje? 

 

Skanzen 

- národopisné muzeum pod širým nebem 

- najdeme zde lidové stavby, původní nábytek 

- např. v Rožnově pod Radhoštěm (reg. Valašsko), Strážnice (reg. Moravské Slovácko) 

Úkol č. 2: 

K tomuto tématu vyplňte přiložený pracovní list (Národopisné památky).  

 

 



Úkol č. 3: 

Do sešitu si sami zpracujte zápis k tématu Státní symboly ČR (učebnice str. 64–66). Zápis bude 

obsahovat tyto body:  

1) Velký nadpis STÁTNÍ SYMBOLY ČR 

2) Napište, co to jsou státní symboly (uč. str. 64 nahoře + 66 v růžovém rámečku) 

3) Prohlédněte si jednotlivé symboly ČR, všechny si vypište do sešitu a napište i něco o nich 

4) Kdo je autorem textu a hudby naší hymny? Kde poprvé zazněla píseň Kde domov můj? 

 

Úkol č. 4: 

Přečtěte si text v učebnici na str. 67–68. Do sešitu si opište zápis.   

 

TYPY STÁTNÍ MOCI 

- Česká republika je demokratický právní stát 

- Demokracie = vláda lidu  

- stát stanovuje zákony a předpisy (co se smí a co se nesmí) 

- k zajištění demokracie je v našem státě moc rozdělena na tři složky:  

 Moc zákonodárná  

 Moc výkonná 

 Moc soudní  

Moc zákonodárná 

= Parlament ČR 

- DVOUKOMOROVÝ => horní komora = SENÁT; dolní komora = POSLANECKÁ SNĚMOVNA  

- Hlavním úkolem je tvorba a schvalování zákonů 

- Parlament vydává zákony pro celý stát  

 

Moc výkonná 

= Vláda ČR + prezident  

- starají se o to, aby se zákony realizovaly 

Úkol č. 4: 

Vypiš z učebnice na str. 67 do sešitu informace o prezidentovi.  



Moc soudní  

= Soudy 

- řeší spory, porušování zákonů a rozhodují o trestech  

- Nejvyšší soud ČR – má sídlo v Brně 

 

Úkol č. 5: 

Projděte si v učebnici strany 69–81. Pokuste se vypracovat přiložené pracovní listy, které se týkají 

historie ČR. 

 

KDO NEMÁ MOŽNOST SI DOMA PRACOVNÍ LISTY VYTISKNOUT, TAK SI DĚLÁ 

POZNÁMKY DO SEŠITU!  


